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De boom van de 7 gewoonten 

Je rnaokt je ei9en keuzes 

De kracht van Covey! 
Alma Buitenhuis en Cor Verbeek 
zijn beiden werkzaam als gecertificeerd trainer in de zeven gewoonten vanS. Covey binnen CPS Onderwijsontw ikkeling en advies. E-mail: 
a.buitenhuis@cps.nl en c.verbeek@cps.nl 

De 7 gewoonten van Stephen Covey helpen om te focussen, keuzes te maken en 

die dingen te doen die voor de leerlingen van belang zijn. 
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Schoolleiders zijn zich meer 
en meer bewust van ge
spreid leiderschap in de 

school. Vanuit de gedachte dat 
een professionele leergemeen
schap bijdraagt aan het leren van 
de leraren en de leerlingen kun
nen de zeven gewoonten van 
Stephen Covey bijdragen aan het 
handelen van alle betrokkenen in 
de school. 

De afgelopen jaren is sterk de na
druk gelegd op het sturen op op
brengsten in de school. Schoollei
ders zijn flink aan de slag gegaan 
met het leiding geven aan op
brengstgericht werken. Er is veel 
geleerd over het evalueren op ba
sis van data. We zien schoollei
ders steeds meer onderzoekend 
te werk gaan. Vanaf de jaren '80 
van de vorige eeuw wordt aan de 
schoolleider een centrale rol toe
gekend bij het welslagen van de 
vernieuwingen in de klas en in 
de school. Er is daarbij voortdu
rend aandacht voor de invloed 
van het leiderschap in en rond de 
school (Imants, 2010). De rol van 
de schoolleider is steeds meer ge
richt op het optimaliseren van 
het leerproces van de leerlingen. 
Om dit leren te faciliteren stuurt 
de schoolleider op het leren van 
de leraren. 

De Onderwijsraad (2013) formu
leert een aantal risico's voor het 
huidige onderwijs. Ten eerste lijkt 
er onvoldoende visie op wat het 
onderwijs leerlingen moet bijbren
gen. Schoolleiders horen van hun 
leraren dat de nadruk wel eenzij
dig gericht is op meetbare doelen, 
bijvoorbeeld op het verhogen van 
taal- en rekenresultaten. Als twee
de wordt geconstateerd dat als ge
volg van de prestatieverhogende 
maatregelen scholen onvoldoende 
ruimte hebben om te vernieuwen 
en om eigen accenten te leggen in 
het onderwijsaanbod. Tot slot 
schrijft de Onderwijsraad dat het 
risico bestaat dat de eigenwaarde 
van leerlingen die niet goed pres
teren onder druk staat (Odenthal 
& Verbeek, 2014). 

Schoolleiders en leraren laten 
weten dat de niet-cognitieve ca
paciteiten meer gewaardeerd 
zouden moeten worden. De sa
menleving heeft ook behoefte 
aan creativiteit, probleemoplos
send vermogen, samenwerking, 
zorgzaamheid etc. (Nussbaum, 
2011) merkt op dat het onderwijs 
zich moet richten op het ontwik
kelen van medemenselijkheid, 
het onderdeel zijn van de cultuur 
en het in stand houden van de 
democratische maatschappij. Wie 
in het onderwijs werkt, wil zijn 
leerlingen een moreel kompas 
meegeven. 

Schoolleiders werken met een mo
reel kompas. Vanuit de missie en 
visie van de school geven ze rich
ting aan het onderwijs van de 
leerlingen. Ze sturen op de profes
sionaliteit van de leraren. Daarbij 
geldt dat schoolleiders zich goed 
realiseren dat ze de ontwikkelin
gen in hun school niet solistisch 
kunnen uitvoeren. Van schoollei
ders horen we dat ze graag willen 
werken aan het vormen van pro
fessionele leergemeenschappen. 
In de schoolorganisatie betekent 
dit dat er aandacht is voor het 
duurzaam leren van alle betrokke
nen in de schoolorganisatie. Ver
biest, (2011) noemt een drietal 
kenmerken van een professionele 
leergemeenschap: 
Professionaliteit: Alle betrokke
nen in de school zijn gericht op 
het ondersteunen van de leerlin
gen in hun leren en ontwikke
ling. Daarbij laten betrokkenen 
zich leiden door een specifieke 
kennisbasis en toetsen zij hun 
handelen. 
Leren: Schoolleiding en leraren 
proberen gezamenlijk een ge
meenschappelijke onderwijsprak
tijk in te richten. 
Gemeenschap: De gezamenlijke 
leerprocessen in de school creë
ren de mogelijkheden om met el
kaar te werken en van elkaar te 
leren. Dit houdt in dat er sprake 
is van gedeelde opvattingen. De 
basis hiervoor is terug te vinden 
in 'vertrouwen'. 

Wie in het onder

wijs werkt, wil zijn 

leerlingen een 

moreel kompas 

meegeven 

Het is niet gemakkelijk om bin
nen de school een professionele 
leergemeenschap in te richten. 
Dit vereist in eerste instantie een 
goed beeld van waar de school
leider, en dus de school, naar toe 
wil met de school. Daarnaast be
schrijven Hargreaves & Fullan 
(2012) een aantal richtlijnen die 
kunnen helpen. Zij noemen bijv. 
het bevorderen van het professio
neel kapitaal in de school, het 
kennen van je mensen en het be
grijpen van hun cultuur. Wij zou
den daar het voorbeeldgedrag 
(modeling) van de schoolleider 
aan toe willen voegen. 

Als we schrijven over het inrich
ten van een professionele leerge
meenschap denken we al snel 
aan de term 'gespreid leider
schap'. Eenvoudig gezegd bedoe
len we hier mee dat er altijd een 
eindverantwoordelijke leidingge
vende is, maar dat er veelal spra
ke is van gedelegeerde verant
woordelijkheden. Leraren zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen 
groep en kunnen daarnaast ook 
projectleider of coördinator zijn. 
De schoolleider neemt het initia
tief om verantwoordelijkheden in 
de organisatie te spreiden en 
daar neer te leggen waar de uit
voering plaatsvindt. Hiervoor is 
naast andere denkopvattingen 
ook ander gedrag noodzakelijk. 

Een manier om dit andere gedrag 
vorm te geven zijn de 7 gewoon
ten van Covey. Stephen R. Covey 
wordt gezien als een van de 
grootste leiderschapsdenkers ) 
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van de laatste 25 jaar en auteur 
van de bestseller 'The 7 Habits of 
Highly Effective People'. De 
grootste vernieuwing van de ge
woonten was dat het uitgangs
punt bij veranderen vooral begint 
bij het veranderen van je eigen 
gedrag. De gewoonten die hij be
schrijft zijn universeel en geba
seerd op aloude principes die bij
dragen aan duurzame 
verandering. Ze leiden tot anders 
denken en anders doen. Het gaat 
over het bereiken van persoonlij
ke en interpersoonlijke effectivi
teit van binnen naar buiten. De 
praktische handvatten van de 7 
gewoonten leiden tot zelfbewust
zijn en zelfmanagement van 
mensen. 
De 7 gewoontes zijn: 
Gewoonte 1: Wees proactief: de 
gewoonte van de keuzevrijheid 
(ik ben zelf verantwoordelijk en 
ik neem initiatief). 
Gewoonte 2: Begin met het eind
doel voor ogen: de gewoonte van 
visie (ik weet wat ik wil berei
ken, ik weet wat ik wil bijdragen 
aan het leren van de leerlingen). 
Gewoonte 3: Belangrijke zaken 
eerst: de gewoonte van de inte
griteit en uitvoering (ik doe be
langrijke dingen eerst, maak een 
plan en volg het plan). 
Gewoonte 4: Denk win-win: de 
gewoonte van wederzijds voor
deel (als er conflicten zijn ga ik 
deze respectvol oplossen). 
Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan 
begrepen worden: de gewoonte 
van wederzijds begrip (ik luister 
naar mensen en probeer met ver
schillende brillen te kijken). 
Gewoonte 6: Creëer synergie: de 
gewoonte van creatieve samen
werking (ik werk samen met an
deren, dan komen we met andere 
ideeën). 
Gewoonte 7: Houd de zaag 
scherp: de gewoonte van ver
nieuwing (ik leer niet alleen op 
school, maar ook in een andere 
omgeving). 

De relatie tussen karakter, ver
schijning en de mens als persoon 
kan worden weergegeven in de 
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vorm van een boom. De top van 
de boom (de verschijningsvorm/ 
imago) ziet men als eerste. Hoe
wel imago, technieken en vaar
digheden ons uiterlijke succes 
kunnen beïnvloeden, ligt de basis 
voor werkelijke effectiviteit ver
ankerd in het karakter, de wor
tels. Gewoonte 1, 2 en 3 helpen 
om meer grip te krijgen op de ei
gen keuzes en te werken aan je
zelf. Het zijn je wortels die leiden 
tot effectiviteit. Zonder gezonde 
wortels geen groene bladeren aan 
de boom. 

Als er wordt geïnvesteerd in deze 
eerste drie gewoonten, dan be
haal je ongetwijfeld overwinnin
gen: we noemen dit je persoonlij
ke groei. Vanuit deze groei 
ontstaat er groei in relatie met 
anderen. Een persoonlijke over
winning komt voordat er een 
overwinning met anderen in de 
school plaats kan vinden. Je kunt 
pas anderen leiden als je jezelf 
kunt leiden. 

De overwinningen met de omge
ving, de mensen om je heen, zijn 
de gewoonten 4, 5 en 6. Deze ge
woonten leiden tot een effectieve 
en professionele leergemeen
schap en schoolcultuur. Als dit 
ten uitvoer wordt gebracht zijn 
mensen proactief, stellen hun 
vragen, is er ruimte voor ontwik
keling en is men bereid om allen 
te zoeken naar een oplossing van 
een situatie. Gewoonte 4 helpt de 
organisatie om te zoeken naar 
wederzijds voordeel. Vanuit deze 
gewoonte streven mensen naar 
samenwerking en niet naar com
petitie. Dat heeft tot gevolg dat 
men beter naar elkaar luistert en 
met meer moed communiceert. 
Zo ontstaat meer begrip voor el
kaar en kun je empathisch luiste
ren. Men is dan in staat om geen 
advies te geven, maar te luisteren 
en de gevoelens en wat de ander 
vertelt in eigen woorden te kun
nen reflecteren; gewoonte 5. Van
uit deze ervaring ontstaat syner
gie (gewoonte 6), verschillen 
worden in een organisatie ge-

waardeerd en geaccepteerd. Met 
elkaar creëer je synergie. Dit be
tekent in de dagelijkse gang van 
zaken op een school dat je resul
taatgerichte, positieve energie in
zet, dat je met elkaar verschillen
de perspectieven onderzoekt, dat 
je streeft naar een win-win situa
tie en naar een gemeenschappe
lijk einddoel streeft op een gedis
ciplineerde wijze. 
Om gewoonte 1 tot en met 6 te 
realiseren is gewoonte 7 van es
sentieel belang. Investeer in u 
zelf! Houd de zaag scherp, als u 
dat planmatig doet, is er ruimte 
voor vernieuwing en ontwikke
ling. 

De 7 gewoontes geven effectieve 
taal en gemeenschappelijkheid 
aan professioneel gedrag, zelfma
nagement en zelfverantwoorde
lijkheid. De schoolleider leert de 
medewerkers leiding te geven 
aan zichzelf. Het zorgt voor een 
professionele cultuur en een 
hoge mate van effectiviteit in de 
schoolorganisatie. 
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